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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ

•ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

•ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

•Μπάρλα Ειρήνη

•Μίνος Γαβριήλ

•Παλουμπά Γεωργία         Σχ. έτος:       2016-17



•Την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2016 η σχολική μας 
σύμβουλος, κ. Πάσχου, κάλεσε τους διευθυντές 
στον Αστακό όπου έγινε η πρώτη ενημέρωση, 
γενικά, για το Θεματικό Δίκτυο: «Ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο».

•Η διευθύντρια στη συνέχεια ενημέρωσε τον 
σύλλογο διδασκόντων σχετικά και 
αποφασίστηκε να συμμετέχουμε στο Δίκτυο 
όλες οι τάξεις του σχολείου με υπεύθυνους 
τους εκπαιδευτικούς : Μπάρλα Ειρήνη, Μίνο 
Γαβριήλ και Παλουμπά Γεωργία.



•Την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου
συγκεντρωθήκαμε στο σχολείο μας όλοι οι
συμμετέχοντες στο Δίκτυο εκπαιδευτικοί του
Δήμου Ξηρομέρου, όπου έγινε λεπτομερέστερη
ενημέρωση από τις Σχολικές Συμβούλους κ.κ.
Πάσχου και Νικολακοπούλου. Δόθηκαν
εργαλεία επεξεργασίας του προγράμματος,
διευκρινήσεις και λύθηκαν οι απορίες μας.







Στη συνέχεια επιλέξαμε το θέμα το οποίο θα 
επεξεργαστούμε:

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

ΔΕΝ ΤΑ ΛΕΜΕ ΟΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ



•Καταρτίσαμε το Σχέδιο Δράσης για τη σχολική 
χρονιά 2016-17 και προγραμματίσαμε τις 
δράσεις που θα υλοποιήσουμε.

•.



•Στη συνέχεια προβάλλαμε πολλά videos από το 
saferinternetkids.gr, συνήθως σε κάθε τμήμα 
χωριστά, αλλά και σε όλα τα παιδιά μαζί. Αυτά 
χρησιμοποιούνταν ως αφόρμηση και 
ακολουθούσε πάντα σχετική συζήτηση.



•Τα παιδιά μάθανε:

• ποια είναι τα προσωπικά τους δεδομένα που 
δεν πρέπει να αποκαλύπτουν απερίσκεπτα στο 
διαδίκτυο και ποιοι είναι οι κίνδυνοι αν το 
κάνουν.

•να δημιουργούν ασφαλείς κωδικούς τους 
οποίους δεν πρέπει να δίνουν ούτε στους 
καλύτερούς τους φίλους.



•Τους κινδύνους που κρύβει η ανεπιθύμητη 
αλληλογραφία και πώς να τους αντιμετωπίζουν.

•Τη σημασία της προστασίας του υπολογιστή 
τους από κακόβουλα λογισμικά και ιούς.

• Έλαβαν πολλές άλλες χρήσιμες οδηγίες και 
συμβουλές.



•Συμπλήρωσαν Φυλλάδια Εργασίας.

•Έφτιαξαν ζωγραφιές.

•Έγραψαν στίχους.

•Έφτιαξαν αφίσα με το σύνθημα: Με τους 
κωδικούς μου; Σφίγγα!

•Κατασκεύασαν επιτραπέζιο παιχνίδι με 
ανταμοιβές για σωστές κινήσεις και τιμωρίες 
για λανθασμένες κατά  την πλοήγησή τους στο 
διαδίκτυο.



•ΤΑ  ΦΥΛΛΑ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΠΟΥ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΜΕ













ΣΤΙΧΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Μυστικό έχω τον κωδικό

κι απαγορεύεται να τον πω!

Δε θα δώσω κωδικούς

σε αγνώστους και κακούς!



Το όνομά σου να διαγράψεις

γιατί δεν ξέρεις πού θα φτάσεις!

Τον κωδικό στο μυαλό κρατώ

και ποτέ δεν θα τον πω!



•Μήνυμα από άγνωστο όταν δω

στον κάδο ανακύκλωσης το πετώ!

•Στο  internet όταν μπαίνω

δε θα ξεχνώ να βγαίνω!



•Στο  internet περνώ ωραία

είναι μεγάλη η παρέα.

Όμως πρέπει να προσέχω

φίλους μου ποιους θα έχω!



Η ΑΦΙΣΑ ΜΑΣ



• Επικοινωνήσαμε, μέσω skype, με την ΣΤ΄τάξη 
του 8ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς, που 
διαπραγματευόταν το ίδιο μ΄εμάς  θέμα στα 
πλαίσια του Θεματικού Δικτύου.

•Γνωριστήκαμε με τα παιδιά και τη δασκάλα 
τους, την κ. Δέσποινα Υφαντίδου και 
συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε.



•Τους στείλαμε ένα αρχείο Powerpoint με τους 
στίχους που γράψαμε και αυτοί πρόσθεσαν ήχο.

•Μας στείλανε κι αυτοί ένα αντίστοιχο αρχείο με 
τις προτάσεις τους για το διαδίκτυο που θα 
ήθελαν και εμείς, αντίστοιχα, προσθέσαμε ήχο 
και το επιστρέψαμε.





ΗΜΕΡΙΔΑ

•Την Τρίτη 9 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στο 
σχολείο μας ημερίδα με θέμα: «Ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο».

•Εισηγητής ήταν ο κ. Σουρής Εμμανουήλ, 
ψυχολόγος στη Δ/ση Ανάπτυξης της Περ/ειας 
Δυτικής Ελλάδας.

•Αποδέκτες ήταν αρχικά οι γονείς και στη 
συνέχεια οι μαθητές .



•Στην αίθουσα που πραγματοποιήθηκε η 
ημερίδα είχαμε εκθέσει τις ζωγραφιές μας να 
τις δουν οι γονείς μας, αλλά και όλοι οι άλλοι 
μαθητές.



•Εκτυπώσαμε και μοιράσαμε στους γονείς ένα 
δισέλιδο με οδηγίες για την ασφάλεια των 
παιδιών κατά την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο 
και χρήσιμες διευθύνσεις για ενημέρωση και 
βοήθεια.



•Δημοσιεύσαμε στην ιστοσελίδα του σχολείου 
μας και στο τοπικό  blog mytikas press άρθρο 
για την εκδήλωση αυτή, καθώς και το έντυπο 
που δώσαμε στους γονείς, για να έχουν την 
ευκαιρία να το διαβάσουν και γονείς άλλων  
παιδιών που δεν φοιτούν στο σχολείο μας.









•Παρουσιάσαμε, ακόμα, την εργασία μας σε 
μαθητές και δασκάλους της Δημοτικής Ενότητας 
Αλυζίας στον χώρο του Γυμνασίου Κανδήλας.







•ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ  ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ  ΤΩΝ  ΠΑΙΔΙΩΝ

ΓΙΑ  ΑΣΦΑΛΗ  ΠΛΟΗΓΗΣΗ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

























ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΑΣ

•Ρίχνουμε το ζάρι και ξεκινώντας από την 
αφετηρία προχωρούμε προς το τέρμα. Στη 
διαδρομή έχουμε επιβραβεύσεις για σωστές 
επιλογές , ως προς την ασφάλειά μας στο 
διαδίκτυο και τιμωρίες  για λανθασμένες.

•Όποιος φτάσει πρώτος στο τέρμα είναι ο 
νικητής.

•Μπορούν να παίξουν 2-4 μαθητές την κάθε 
παρτίδα.



•Φτιάξαμε τρία διαφορετικά παιχνίδια, με τα 
ίδια συνθήματα, όμως.

•ΔΕΝ ΤΑ ΛΕΜΕ ΟΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

•ΔΕΝ ΘΑ ΔΩΣΩ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ 
ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥΣ









• ΚΑΛΟ  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ


